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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 23    dne 21. 06. 2017 OISM231702Z 

 

Přestupní terminál Milevsko – informace o postupu projektu 

 

Právní rámec zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích 

Předkladatel: Ing. Ivan Radosta           …………………… 

Zpracovatel: Ing. Jana Huptychová, 14. 06. 2017    …………………… 

Vztah k rozpočtu: bez dopadu na rozpočet 

Souhlas vedoucích zaměstnanců: OISM: Bc. David Lukeš     …………………  

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. bere na vědomí informace o postupu projektu „Přestupní terminál Milevsko“ 

 

2. Důvodová zpráva 

RMM svým Usnesením č. 153/16 ze dne 31. 03. 2016 rozhodla zadat zpracování územně 

technické studie (dále jen „ÚTS“) na akci „Přestupní terminál Milevsko“ firmě 

METROPROJEKT PRAHA, a.s. Studie měla určit, zda je projekt v místě realizovatelný a 

dále také sloužit jako podklad pro další stupně projektové dokumentace.  

V rámci studie byly původně rozpracovány dvě varianty maximálního řešení (tzn. včetně 

přesunu autobusového nádraží) a tři varianty minimálního řešení pro dvě autobusová stání. 

ZMM svým Usnesením č. 237/16 ze dne 14. 12. 2016 rozhodla dále připravovat pouze 

zvolenou minimální variantu, která zasahuje z větší části pouze do pozemků ve vlastnictví 

města, Českých drah a SŽDC.  

ÚTS tedy byla dokončena dle rozhodnutí ZMM a dne 15.03.2017 byla vybraná varianta řešení 

schválena na schůzi RMM. RMM dále pověřilo odbor investic a správy majetku zahájit 

jednání o koupi dotčených pozemků a zahájit výběrové řízení (dále jen „VŘ“) na zpracovatele 

projektové dokumentace (dále jen „PD“). 

Dne 13.04.2017 byla odevzdána finální verze UTS, včetně vyjádření dotčených orgánů a 

následně 20. 04. 2017 bylo vyhlášeno VŘ na zpracovatele PD.  Dne 03.05.2017 RMM 

schválila průběh a výsledek VŘ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem – 

Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor - za celkovou cenu 550.550 Kč vč. 

DPH. 

Atelier M.A.A.T, s.r.o. již při podpisu smlouvy o dílo navrhoval jiné řešení projektu, než jak 

bylo navrhováno v ÚTS. Toto bylo následně rozpracováno a konečná verze tvoří přílohu č. 1 

tohoto materiálu. V příloze č. 2 je zobrazena konstrukce plánovaného zastřešení nástupiště. 

V současné době projektant připravuje textovou zprávu v rámci PD pro územní řízení a 

následně budou podány žádosti o vyjádření dotčených orgánů.  
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Na tento záměr je možné získat finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního 

programu. Výše dotace může být až 90% ze způsobilých výdajů projektu. Aktuální výzva 

k předkládání žádosti o podporu bude ukončena dne 27.9.2017 a jednou z nezbytných příloh 

žádosti je pravomocné územní rozhodnutí. Podání žádosti o dotaci na projekt „Přestupní 

terminál Milevsko“ v tomto termínu může být ohroženo s ohledem na postup jednání o 

odkupu dotčených pozemků. Smlouva o smlouvě budoucí kupní s firmou Paliva Písek a.s. 

musí být předložena na jednání jejich Valné hromady. SŽDC a České dráhy připravují 

smlouvy na základě našich požadavků a nadále se jedná i o koupi pozemku parc. č. 491/3 k.ú. 

Milevsko, který vlastní město Milevsko pouze z poloviny. Až budou dořešeny tyto majetkové 

vztahy počítá se, v rámci urychlení procesu rozhodnutí o umístění stavby, s využitím 

veřejnoprávní smlouvy dle § 78a stavebního zákona č.183/2006 Sb. 

 

Počet stran materiálu:  2 

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 2/2 

1. Příloha P1 – Koordinační situace stavby 

2. Příloha P2 – Konstrukce zastřešení  

 

 

 

 

 


